
CAW Noord-West-Vlaanderen

zoekt een

Vrijwilliger voor
het kinderbezoek in

de gevangenis van Ruiselede
Je maakt deel uit van het team
Justitieel Welzijnswerk

CAW Noord-West-Vlaanderen is een welzijnsorganisatie die hulp biedt op verschillende
levensdomeinen. Justitieel Welzijnswerk is een deelwerking van het CAW, die actief is in de
gevangenissen van Brugge en Ruiselede. Naast individuele hulpverlening aan de gedetineerden en
diens directe omgeving, voorziet JWW ook activiteiten in de gevangenis, waaronder het
kinderbezoek. Het kinderbezoek is een speciaal bezoek, waarbij het kind kan spelen en knutselen
met zijn of haar gedetineerde ouder. Geregeld worden ook leuke activiteiten voorzien. Het
versterken van de ouder-kindrelatie staat centraal. Het kinderbezoek wordt begeleid door
vrijwilligers, die gecoacht worden door een organisatieondersteuner van de dienst Justitieel
Welzijnswerk.

Onze nieuwe vrijwilliger is iemand die:

● Een open houding en een onbevooroordeelde blik heeft naar gedetineerden en hun familie
toe.

● Open staat voor en respectvol omgaat met verschillende culturen en diverse
opvoedingsstijlen.

● Creatief is en in staat is om ondanks de gevangenisregels en met beperkte middelen leuke
activiteiten en/of knutselideeën uit te denken.

● Een groot hart heeft voor kinderen.
● Geduldig, gedreven en positief ingesteld is en graag de uitdaging aangaat om in een

gevangeniscontext te werken.
● Spontaan communiceert en vlot aanspreekbaar is.
● In een team kan werken met andere vrijwilligers, maar ook zelfstandig aan de slag kan gaan.
● Correct omgaat met het beroepsgeheim en geen informatie en/of gegevens doorgeeft van

de mensen waarmee je in aanraking komt in de gevangenis.



Jouw opdracht:

1. Inhoud kinderbezoek

Maandelijks op zaterdagnamiddag wordt in de gevangenis van Ruiselede een kinderbezoek
georganiseerd van 13u30 tot 15u30. Dit is een speciaal bezoekmoment voor kinderen die hun papa
willen bezoeken in de gevangenis. Ook aan hun opa, nonkel of stiefpapa kunnen de kinderen
tijdens het kinderbezoek een bezoekje brengen.

Anders dan tijdens een gewoon bezoek is dat de omstandigheden tijdens het kinderbezoek zo
kindvriendelijk mogelijk zijn. De kinderen en gedetineerden mogen rondlopen in de bezoekzaal, er is
speelgoed voorzien en er wordt een (knutsel- of andere) activiteit rond een bepaald thema voorzien.
Alle activiteiten tijdens het kinderbezoek zijn er op gericht om de band tussen ouder en kind te
versterken.

Enkele voorbeelden van activiteiten tijdens het kinderbezoek zijn:

- Knutselactiviteit rond een bepaald thema
- Ouder-kindactiviteit (bv. een spel, iets lekkers eten, voorlezen, schminken…)
- Buitenactiviteit in het speeltuintje (lente en zomer)
- Speciale activiteit met externen
- Enkele vaste waarden: animatie tijdens de traditionele halve marathon, een picknick in de

zomer en het bezoek van Sinterklaas

2. Taakinhoud vrijwilliger

● Samen met je collega het thema van de kinderbezoeken uitwerken

● De geplande activiteiten voorbereiden in overleg met je collega-vrijwilliger en
vrijwilligerscoach

● Het kinderbezoek begeleiden (materiaal klaarzetten, gezinnen uitnodigen om mee te
knutselen, spelletjes begeleiden, helpen waar nodig, aanwezigen registreren)

● Mee zorg dragen voor het materiaal en signaleren wanneer materiaal aangevuld of
vervangen dient te worden

● Deelname aan overlegmomenten (evaluatie en planning, met ruimte voor inspraak van de
gedetineerden, ongeveer twee keer per jaar)

Ons aanbod:

● Een uitdagend en zinvol vrijwilligerswerk met ruimte voor creativiteit, in een boeiende context

● Opvolging en ondersteuning door je vrijwilligerscoach

● Een onkostenvergoeding en verzekering

● Mogelijkheden tot het volgen van interessante vormingen

Meer info? Interesse?

Stuur gerust een mailtje naar jolien.lescrauwaet@cawnoordwestvlaanderen.be!


